
HOGYAN SEGÍTIK A VONALKÓD-
OLVASÓK ÉS A 
CÍMKENYOMTATÓK AZ 
EGÉSZSÉGÜGYET?

AZ EGÉSZSÉGÜGY HATÉKONY 
MŰKÖDÉSE A DOLGOZÓK RÉSZÉRŐL 
A RENGETEG SZAKÉRTELEM MELLETT 
A KELLŐ HATÁROZOTTSÁGOT ÉS 
MEGFELELŐ GYORSASÁGOT IS 
MEGKÍVÁNJA. A ZEBRA ÁLTAL 
GYÁRTOTT EGÉSZSÉGÜGYI 
MEGOLDÁSOK SEGÍTENEK A 
BETEGEK ADATAINAK EGYSZERŰ 
KEZELÉSÉBEN, VAGY ÉPP A 
GYÓGYSZERKÉSZLET LELTÁRI 
ADATAINAK VILLÁMGYORS, 
MEGBÍZHATÓ LEHÍVÁSÁBAN.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/zebra-egeszsegugy-vonalkod-olvaso-cimke-
nyomtato-bp61)
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HOGYAN SEGÍTIK A VONALKÓD-OLVASÓK ÉS A 
CÍMKENYOMTATÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYET?

Az egészségügy hatékony működése a dolgozók részéről a rengeteg szakértelem mellett a kellő határozottságot és 
megfelelő gyorsaságot is megkívánja. A Zebra által gyártott egészségügyi megoldások segítenek a betegek adatainak 
egyszerű kezelésében, vagy épp a gyógyszerkészlet leltári adatainak villámgyors, megbízható lehívásában.

Könnyen hozzáférhető egészségügyi adatok, pillanatok alatt
A központi egészségügyi nyilvántartásba való felvételhez szükséges, létfontosságú betegellátási információk rögzítése 
és lehívása soha nem volt olyan egyszerű és effektív, mint a Zebra innovatív egészségügyi megoldásainak 
alkalmazásával. A betegellátás területén használt vonalkód szkennerek és címkenyomtatók tűpontos munkát végeznek, 
és képesek arra, hogy gyors, hatékony hozzáférést biztosítsanak a dolgozók számára az egészségügyi 
adatbázisokhoz. Ha kell, akkor akár egyenesen a betegek ágya mellől is.

Mivel a Zebra mobileszközei lehetővé teszik a valós idejű hozzáférést a páciensek elektronikus nyilvántartásban 
rögzített adataihoz, így a technológia alkalmazásának köszönhetően kevesebb a papírmunka, és növekszik az ápolók 
és orvosok betegek ellátására fordítható ideje is.

Teljes egészségügyi adatbázis Zebra innovatív technológiáinak 
segítségével
Legyen szó egyszerű mobil számítástechnikai megoldásokról, táblagépekről, vonalkód-nyomtatókról vagy épp 
szkennerekről, a Zebra kínálatában gyakorlatilag mindent megtalál, ami egy jól működő, elektronikus egészségügyi 
adatbázis kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges.

A CS4070-HC szkennert, a ZQ610 és 620 címkenyomtatókat, valamint a TC51-HC mobilterminált mind kifejezetten 
abból a célból fejlesztették, hogy megfeleljenek az egészségügyben létfontosságú, szigorú előírásoknak. Az eszközök 
mindegyike alkalmazható a betegek adatainak rögzítése, nyilvántartása és lekérése során, de akár a gyógyszerkészlet 
monitorozása, gyógyászati eszközök leltárja céljából is hatékonyan használhatók.
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